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    Zápis z 5. jednání finančního výboru dne 2. 12. 2020 

 

Zahájení jednání: 16.00 hodin     Počet přítomných členů: 8 

 

Přítomni:   Ing. Josef Hlůšek - předseda 

Ing. Jaroslav Kazatel 

Pavlína Lišková 

Věra Maříková 

Ing. Vladimír Palivec 

Zdeněk Polomis 

Roman Říha 

Ing. Josef Železný 

 

Omluveni:  Zdeněk Mareš 

 

  

 

Nepřítomen:   

 

 

Hosté:   Edita Stiborová   

 

Tajemník:     Ing. Alena Novotná, Ph. D.                                                       

      

Program jednání:  

 

1. Bod Z05 – Rozpočtová opatření 

2. Bod Z06 – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – půjčky na 

výměnu kotlů 

3. Bod Z07 – Smlouvy o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby 

4. Bod Z08 – Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov na rok 2021 

5. Bod Z09 – Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2021 

6. Bod Z10 – Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci 

oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2021 

7. Bod Z11 – Rozpočet města na rok 2021  

8. Bod Z12 – Střednědobý výhled na léta 2022–2023 

9. Různé 

 

 

 

 

Usnesení finančního výboru č. 48- přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z39/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z39/2020 v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků na příspěvek na VSOZČ na kanalizaci v Květnové 

 

 

 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

Usnesení finančního výboru č. 49- přijato 



 2 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z40/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z40/2020 v předloženém znění: 

OFŠ – upravení závazných ukazatelů ve snížení příspěvku na provoz pro ZUŠ Ostrov a vytvoření 

nespecifikované rezervy 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

 

Usnesení finančního výboru č. 50 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z41/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z41/2020 v předloženém znění: 
OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace 

na markýzy pro zastínění terasy 
Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

 

Usnesení finančního výboru č. 51 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z42/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z42/2020 v předloženém znění: 

OMIS – přesun finančních prostředků na havárii potrubí na odváděcí vody z Boreckých rybníků 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

Usnesení finančního výboru č. 52 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z43/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z43/2020 v předloženém znění: 

OFŠ – přesun finančních prostředků na zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ JVM v době 

krizového stavu   

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

 

Usnesení finančního výboru č. 53 - přijato 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. Z44/2020 a doporučuje ZM schválit návrh 

rozpočtového opatření č. Z44/2020 v předloženém znění: 

OMIS – navýšení příjmů z nařízeného odvodu Mateřské školy Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková 

organizace na rozšíření zabezpečovacího zařízení 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:    

 

Usnesení finančního výboru č. 54 - přijato 

Finanční výbor projednal Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – půjčky na 

výměnu kotlů a doporučuje ZM schválit jej v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

 

Usnesení finančního výboru č. 55 - přijato 

Finanční výbor projednal Smlouvu o poskytnutí finanční podpory bytové výstavby a doporučuje ZM 

schválit ji uzavření v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      
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Usnesení finančního výboru č. 56 - přijato 

Finanční výbor projednal Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2021 a 

doporučuje ZM schválit jej v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

 

Usnesení finančního výboru č. 57 - přijato 

Finanční výbor projednal Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov pro rok 2021 

a doporučuje ZM schválit jej v předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 58 - přijato 

Finanční výbor projednal Program finanční podpory na pořízení projektové dokumentace pro realizaci 

oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2021 a doporučuje ZM schválit jej v předloženém 

znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  8 Proti:  Zdržel se:      

 

Usnesení finančního výboru č. 59 - přijato 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2021 a doporučuje ZM schválit jej v 

předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  6 Proti:  Zdržel se:    2  

 

Usnesení finančního výboru č. 60 - přijato 

Finanční výbor projednal střednědobý výhled na léta 2022 – 2023 a doporučuje ZM schválit jej v 

předloženém znění: 

Hlasování o návrhu:    Pro:  7 Proti:  Zdržel se:     1 

 

 

 

 

 

Další jednání finančního výboru se bude konat týden před zasedáním zastupitelstva města 

v roce 2021 

 

 

 

 

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

V Ostrově dne 2. 12. 2020  

 

Zapsala: Ing. Alena Novotná, Ph.D. – tajemnice FV 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Josef Hlůšek         

                                                                                      předseda finančního výboru  

     


